KOREA – VIETNAM
DESIGN SHARING PAVILION

GIAN HÀNG HỖ TRỢ THIẾT KẾ VÀ
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VIỆT NAM – HÀN QUỐC
Funded by the Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) of the Republic of Korea and Ministry of Industry and Trade of
Vietnam (MOIT), this pavilion is co-organized by the Korea Institute of Design Promotion (KIDP) and Vietnam Trade Promotion
Agency (VIETRADE) as part of 'Korea-Vietnam Design Sharing' activities. 'Korea-Vietnam Design Sharing' program was
launched in 2010 by KIDP and VIETRADE in order to better understand each other’s country and for mutual cooperation
between the two in the field of design which can help raise national and industrial competitiveness. Since then, KIDP and
VIETRADE have been jointly conducting design seminars and workshops, short-term training courses for professional
designers, and design consulting for Vietnamese companies through out the country.
“Gian hàng Hỗ trợ thiết kế và Phát triển sản phẩm Việt Nam – Hàn Quốc” do Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (VIETRADE) và
Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc (KIDP) phối hợp thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực thiết kế
Việt Nam – Hàn Quốc”, với sự tài trợ của Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn
Quốc (MOTIE). Dự án này được VIETRADE và KIDP hợp tác thực hiện từ năm 2010 nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác song
phương giữa hai nước trong lĩnh vực thiết kế giúp tăng khả năng cạnh tranh của ngành và quốc gia. Trong những năm qua,
VIETRADE và KIDP đã đồng tổ chức nhiều hội thảo, khóa tập huấn ngắn hạn về thiết kế cho các chuyên gia thiết kế, các doanh
nghiệp Việt Nam và thực hiện tư vấn về thiết kế cho các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Add: 20 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: 84.4.3934 7628 / 8145
Fax: 84.4.3934 8142 / 3934 4260
Email: vietrade@vietrade.gov.vn; nctt@vietrade.gov.vn
www.facebook.com/VietnamDesignSharing
Website: http://www.vietrade.gov.vn
Contact person: Ms. Nguyen Thi Hong Van – Director of Market
Research & Development Department

Add: Korea Design Center, 322 Yanghyunro, Bundang–gu,
Seongnam–si, Gyeonggi–do, Korea
Tel: 82.31.780 2069
Fax: 82.31.780 2020
Email: eastjin@kidp.or.kr
Website: http://global.designdb.com, http://www.kidp.or.kr
Contact person: Mr. SHIN Dongjin, Global Business Support Team

TIN THANH PACKING JSC

250 Design

Tin Thanh Packing JSC. was founded in 1995. It has become one of the top companies
producing flexible plastic packaging in Vietnam. With the production line and
packaging printing accessories imported from Germany, Japan and South Korea, a
team of skilled workers and the sensitive dedication of staffs and employees, we are
proud to serve all clients from large multionationals such as Nestle, Bayer, Henkel,
Dupont, CP, Walmart to Vietnam’s leading partners such as Trung Nguyen, Kinh Do,
Vifon, Vinamit, Gau Do.

250 Design is devoted to design only 250 reputable products with a 50 year plan by
‘product Jangi’ (professionals). It designs the parts that others do not care about much
to let people know the value of design and enjoy the design. Further, it increases the
purity of product to provide the repeatedly usable product through the design that
keeps to the basies and simple function.

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành, thành lập năm 1995, đến nay đã trở thành một trong
những công ty sản xuất bao bì nhựa mềm phức hợp hàng đầu tại Việt Nam. Với dây
chuyền in và sản xuất bao bì phụ trợ từ Đức – Nhật Bản – Hàn Quốc, với sự lành nghề
của đội ngũ công nhân, chúng tôi tự hào được phục vụ từ các khách hàng lớn đa quốc
gia như Nestle, Bayer, Henkel, Dupont, CP, Walmart đến những đối tác Việt Nam hàng
đầu như Trung Nguyên, Kinh Đô, Vifon, Vinamit, Gấu đỏ.
Add: Block C20, Duc Hoa Ha Plastic Industry Zone, Binh Tien Hamlet, Duc Hoa Ha
Commune, Duc Hoa Ward, Long An Province/ Tel: 84.72.377 9747 / Fax: 84.72.377 9750
Website: http://www.batico.com / Director: Mr. Nguyen Xuan Tung / Contact person:
Ms. Lai Thi Huong – Business Representative in the North of Vietnam (0976 138 317)

250 Design dành toàn bộ nguồn lực của mình để thiết kế ra chỉ 250 sản phẩm có uy tín,
với bản kế hoạch 50 năm được thực hiện bởi các chuyên gia về “sản phẩm Jangi”. Công
ty tập trung thiết kế các bộ phận thông thường ít dành được sự quan tâm nhất nhằm
giúp mọi người hiểu được giá trị của thiết kế và tận hưởng các thiết kế đó. Đồng thời,
các thiết kế của 250 Design cũng giúp gia tăng độ thuần khiết của sản phẩm, cung cấp
các sản phẩm có thể sử dụng nhiều lần qua các thiết kế lưu giữ được các chức năng
đơn giản và căn bản.

Add: 3F, 9, Dongmak-ro 9-gil, Mapo-gu, Seoul, Korea / Tel: 82.70.8722 2502
Fax: 82.2.8587 8703 / Website: www.250.or.kr / Contact person: Dongjune Kwak

KHATOCO OSTRICH, CROCODILE BUSINESS COMPANY

KHATOCO is the leading crocodile and ostrich farming, manufacturing and business
Company in Vietnam. KHATOCO is in the mist of building and completing fully
integrated crocodile and ostrich centers. Every year, Khatoco provides more than
40,000 ostriches and 20,000 crocodiles for local and exported to North America, Russia
and throughout Asia.
KHATOCO là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và phát triển đà điểu - Cá sấu tại
Việt Nam. Với hệ thống khép kín từ chăn nuôi đến chế biến, thuộc da, may da và sản xuất
tiêu thụ. Hàng năm, Khatoco cung ứng hơn 40.000 đà điểu thương phẩm và 20.000 cá
sấu thương phẩm cho thị trường trong nước và quốc tế
Add: Ninh Ich Industrial Zone, Tan Phu Hamlet, Ninh Ich Ward, Ninh Hoa Town,
Khanh Hoa Province
Tel: 84.58.362 4077 / Fax: 84.58.362 4555 / vanphong@khatoco.com
Website: www.exoticleather.khatoco.com
Director: Mr. Nguyen Van Phong
Contact person: Mr. Nguyen Van Phong – Director (Tel: 0909 553 579)

Vidastory

We integrate the small but happy stories of our daily lives into design. Vida believes that
design can make your daily life a little happier. Our design stories will make you smile.
Chúng tôi tích hợp các câu chuyện nhỏ nhưng đầy hạnh phúc trong cuộc sống thường
nhật vào thiết kế của mình. Vida tin rằng thiết kế có thể làm cho cuộc sống thường
nhật của bạn thêm một chút hạnh phúc. Các câu chuyện về thiết kế của chúng tôi sẽ
khiến bạn mỉm cười.
Add: 1F 206-2, Yeonseo-ro, Eunpyeong-gu, Seoul KOREA / Tel: 82.70.4178 0732
Fax: 82.2.737 0730 / Website: www.vidastory.com / Contact person: Jaehyuk Lee

Codia

PHONG CHAU CO., LTD

Established since 1994, we are one of the biggest exporting companies in the footwear
industry of Vietnam with main products as canvas, sandals, sport, casual shoes, etc.
Since 2006, Phong Chau Group has expanded its activity range by entering into casting
and machining industry, bag and packaging products. Our products are being
exported to different markets such as Mexico, Denmark, Germany, Spain, Japan,
Middle East, etc.
Được thành lập từ năm 1994, chúng tôi là một trong những nhà xuất khẩu lớn về giày
dép của Việt Nam với các sản phẩm giày vải, giày thể thao, dép đi trong nhà... Kể từ năm
2006, Tập đoàn Phong Châu đã mở rộng phạm vi hoạt động và gia nhập vào ngành
bao bì, túi cặp, công nghiệp đúc và gia công cơ khí. Sản phẩm của chúng tôi đang được
xuất khẩu sang các thị trường khác nhau như Mexico, Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha,
Nhật Bản, Trung Đông...
Add: Floor 8 Mecanimex Building, No. 4 Vu Ngoc Phan Street, Dong Da District, Hanoi
Tel: 84.4.3776 4888 / Fax: 84.4.3776 4889 / Website: www.phongchaugroup.com
General Director: Mr. Nguyen Ngoc Luong
Contact person: Mr. Nguyen Huu Anh – Vice General Director (Tel: 0903 411 499)

CODIA Co., Ltd is a creative company enhancing the new value for the social problem
solution for itself based on the superb technology and competent human resources.
Particularly, we develop the product able to provide every customer with a pleasant and
convenient life, closely connected with the real life.
Công ty TNHH CODIA là một công ty sáng tạo cải tiến các giá trị mới nhằm đem lại giải
pháp cho các vấn đề xã hội dựa trên công nghệ tiên tiến nhất và nguồn nhân lực lành
nghề. Đặc biệt, chúng tôi phát triển các sản phẩm có thể đem đến cho khách hàng một
cuộc sống dễ chịu, tiện nghi và kết nối chặt chẽ với đời sống thực.

Add: #301, Kyungpook National University Technopark, 573-13, Bokhyeon 1-dong,
Buk-g, Daegu 702-832, Republic of Korea / Tel: 82.53.815 7287 / Fax: 82.53.955 7287
Website: www.itscodia.com / Contact person: Jinhwan Seol

DesignX2

KONA CO., LTD

KONA Co, LTD is a joint venture business between Korea and Vietnam, which was
established in 1998. The company specializes in manufacturing Mattresses, Beddings,
Padding, and Quilting. With modern production lines, and wholly Korean imported
raw material, Kona has been delivering top quality products to customers. Our display
products include 3D SRPINGG – Smart Pillow and Mattress, a new generation of pillows
and mattresses with extraordinary features that no other product can match, and
KORE – Beddings and Mattresses, the KOREAN highest quality beddings brand in
Vietnam.
Công ty TNHH KONA là doanh nghiệp liên doanh Hàn Quốc – Việt Nam và được thành
lập từ năm 1998. Với dây chuyền sản xuất hiện đại và nguyên liệu nhập khẩu 100% Hàn
Quốc, Kona đang và sẽ giữ vững chất lượng đỉnh cao đến với khách hàng. Sản phẩm
trưng bày của Kona bao gồm: Gối đệm thông minh 3D SPRINGG, dòng sản phẩm gối
đệm thế hệ mới với những tính năng ưu việt vượt trội so với gối đệm thông thường, và
chăn ga gối đệm KORE, thương hiệu cao cấp Hàn Quốc.
Add: Binh Minh Village, Thanh Oai District, Hanoi City / Tel: 84.4.3387 6940
Fax: 84.4.3387 6947 / Website: www.kona.com.vn / President: Mr. Oh Kyu Hwan
Contact person: Ms. Pham Bich Ngoc – Sales Manager (Tel: 091 504 6969)

DesignX2 is a well-recognized design company deriving creative innovation under the
new strategy integrating design R&D and design value which deliver a new set of values
in a creative economy. On the basis of design R&D, including manufacturing, product
development, selling brand. One-Stop Design Service System (Communication Design,
Product Design, Web & Multi-Media Design) is prepared and guarantees the product
quality.
DesignX2 là một công ty thiết kế có tiếng tăm đã có những phát minh sáng tạo theo
chiến lược hợp nhất R&D thiết kế và giá trị thiết kế nhằm tạo ra những giá trị mới trong
nền kinh tế sáng tạo. Trên cơ sở R&D thiết kế, bao gồm cả sản xuất, phát triển sản phẩm
và thương hiệu bán hàng, Công ty đã sử dụng Hệ thống dịch vụ thiết kế một cửa (Thiết
kế truyền thông, thiết kế sản phẩm, thiết kế web và đa phương tiện) để đảm bảo chất
lượng sản phẩm.
Add: 718 Byeoksan E-Centum classone 99, Centum dong- r, Haeundae-gu, Busan, Korea,
Tel: 82.51.742 0143 /Fax: 82.51.742 0182 / Website: www.designx2.kr
Contact person: Sungwon Yoo

